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Konkursi „Eesti avastamata aarded 2019. Tervise- ja heaoluturism” võitja on Pärnumaa! 

MTÜ Lääne-Eesti Turismi poolt korraldatud ja Euroopa Komisjoni Cosme programmi raames 
rahastatud konkursil „Eesti avastamata aarded 2019. Tervise- ja heaoluturism” osales 8 Eesti  
turismipiirkonda ja -sihtkohta. Kandidaatide seast valis Eesti rahvuslik žürii välja 5 finalisti, kelle 
seast valis rahvusvaheline žürii võitjaks Pärnumaa. Võitja tehti teatavaks 26.09.2019 Haapsalus 
toimuval regionaalsel turismikonverentsil. 

EDEN projektijuhi Sille Roometsa sõnul vastab võitnud sihtkoht Pärnumaa kõige enam konkursi 
tingimustele: sihtkoht on Euroopas vähe tuntud, kuid omab suurt rahvusvahelist potentsiaali, 
turismipakkumine põhineb heaolukontseptsioonil ning  ressurssidel põhinevad turismitooted on 
saadaval olnud vähemalt kaks aastat. Pärnumaal on selgelt defineerinud turud ja segmendid ning 
suunanud turundustegevused tervise- ja heaolututurismile, turismiinfrastruktuur ja -teenused on 
suunatud elamuste saamisele, majutus- ja toitlustusteenused on kergesti kättesaadavad. Pärnu 
Linnavalitsus ja Pärnumaa Arenduskeskus on võimekad, lisaks on piirkonnal veel turismi- ja 
heaoluvaldkonda toetav haridus- ja koolitussüsteem Pärnu kolledži näol. 

Konkurss oli seotud Euroopa Komisjoni algatusega “European Destinations of Excellence” (EDEN), 
millest Eesti võtab osa seitsmendat korda. EDEN algatuse eesmärk on esile tuua  suurlinnadest eemale 
jäävaid unikaalseid ja jätkusuutlikke turismisihtkohti. EDEN sihtkohtade konkurss toimub üle aasta 
ning iga konkurss on erineval teemal. 2019 aasta teema on heaoluturism. 

Laekunud taotlusi hindas komisjon koosseisus EASi turismiarenduskeskuse, Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Spaaliidu, Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži ja MTÜ Lääne-Eesti 
Turismi esindajad. Sihtkohti hinnati tulenevalt taotlusankeedist ja osalemiskriteeriumitest 26 mõõdiku 
alusel punktiskaalal 0-5. Selle alusel moodustus pingerida, mille 5 esimest pääsesid edasi teise vooru. 
Komisjoni hinnangul pääsesid finaali need 5 sihtkohta, kes suutsid terviseturismi temaatika hästi 
siduda piirkonna traditsioonide, looduse ja kultuuripärandiga. Samuti oli oluline sihtkoha teadlik 
arendus ja turundus tervise- ja heaoluturismisihtkohana ning mitmekesine tervise- ja 
heaoluturismitoodete pakkumine.  

Konkurssi rahastas Euroopa Komisjoni Cosme programmi raames. 
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